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قمي�ص اأول- من امليالد )احل�ضانة(



بع�ُض حيواناِت الأر�ِض ت�ضُع بي�ضًا. 

ترّبي بع�ُض احليواناِت ن�ضَلها داخَل اأج�ضاِمها.  

تنمو �ضغاُر الفيلِة داخَل اأرحاِم اأمهاِتها خالل 660 يومًا.

ينمو الب�رُش خالَل 280 يومًا،

وتنمو الفئراُن خالَل 20 اإىل 30 يومًا،  

وتنمو اجِلراء خالَل 60 يومًا 

داخَل اأرحاِم اأمهاِتها.



احليتاُن الُزرُق  

اأكرُب احليواناِت على وجِه الب�ضيطِة. 

تنمو �ضغاُر احليتاِن الُزرق 

داخَل اأرحاِم اأمهاِتها خالل حوايل 330 يومًا.



ي�ضبُح عقُل الأمِّ وج�ضُمها م�ضغوَلنِي وال�ضغرُي داخَل بطِنها. 

لأنُه عليها ال�ضتعداُد لتوفرِي وفادٍة اآمنٍة ل�ضغاِرها.



 اآمٍن   
ٍ
تذهُب الزرافُة الأمُّ اإىل مكاٍن هادئ

عندما حتنُي �ضاعُة ولدِتها.     

احليواناِت  بنَي  مت�ضابٌه  ال�ضغاِر  ُحبُّ 

والب�رِش. 

حتفُر التما�ضيُح قلياًل ثم تردُم ما حتفرُه 

ها.  باأع�ضاٍب جاّفٍة قبَل اأن ت�ضَع بي�ضَ

ي البي�َض بالأع�ضاِب اأو الطنِي،  ثم ُتغطِّ

بعيداً  وُتخفيِه،  دافئًا  البي�َض  لتحفَظ 

عن اأعنُيِ املفَت�ضنَي. 



يوَلُد ال�صغرُي اأخرياً! 

ما اإن يوَلَد �صغرُي الَكْنَغِر، 

حتى يزحَف اإىل ِجراِب اأُّمِه. 

وت�صاعدُه الَكْنَغُر الأمُّ  

فرتفُعُه بذيِلها. 

يبلُغ طوُل الوليِد �صنتيمرتيَن فَقط 

ويزُن جرامًا واحداً. 

ي�رشُب وليُد الَكْنَغِر حليَب اأُّمِه  

ويكُب داخَل ِجرابها يف حوايل 

�صتِة اأ�صهٍر. 



ما اإن تلَد اأُنَثى احلوِت

حتى ترَفَع �ضغرَيها فوَق املياِه،

ذلك اأنَّ مواليَد احليتاِن ل ت�ضتطيُع ال�ضباحَة. 

واإن مل حَتَت�ْض فقد يغِط�ُض وليُد احلوِت ثّم يغَرق.

تلَعُق الغزالُة �ضغاَرها حلظَة اأن توَلَد.

اِء هذا، يتمّكُن ال�ضغرُي تواً من ال�ضرِي. 
ّ
وِمن َجر

كما ي�ضتطيُع الِفراَر عنَد ظهوِر املفَت�ِضني.  

تعي�ُض الِفَيَلُة يف جتّمعاٍت كبريٍة. 

عندما حتنُي �ضاعُة ولدِة اأنَثى الفيِل، 

حتيُط بها الِفَيَلُة الأخرى 

ُمبديًة دعَمها.



ُتغّذي ال�ضياُه واملاعُز �ضغاَرها باحلليِب  

وهي واقفٌة. 

ما اإن يوَلَد ال�ضغرُي، حتى تن�ضغَل الأمهاُت اأكرَث. 

فعليهّن الإر�ضاُع والتغذيُة...

قد ي�رشُب �ضغرُي وحيِد الَقرِن 

24 لتاً من حليِب اأُّمِه يوميًا. 



ُت��ط��ِع��ُم ال���ِق���رَدُة 

ها  �ضغاَرها عرَب �ضمِّ

اإىل �ضدِرها كالب�رِش. 



عليها اأن تبحَث اأو ت�صطاَد الطعاَم... 
 

يبتلُع �صغري ال�صنونو الطعاَم من دوِن 

ٍف.  توقُّ

تبتلُع الأمُّ الذباَب وتطرُي ِجيئًة وذهابًا

ح���وايل 500 اأو 600 مرٍة يوميًا لتعُثَ 

على الطعاِم. 

الأمُّ  ال��ب��ج��ع��ُة  ��ُغ  مت�����صُ

البي�صاُء الطعاَم اأوًل، ثم 

رتُّ هذا الطع�اَم ن�صَف  َتْ

امله�صوِم لُتطِعَم به

�صغرَيها. 



ُخنف�ضاُء الَرْوِث ُتكِوُّر َرْوَث البقِر اأو الأح�ضنِة 

ها.  يف ُكرٍة ثم ت�ضُع فيها بي�ضَ

تتغّذى الريقاُت التي تفق�ُض من البي�ِض على 

هذا الَرْوِث. 



ُم �ضغاَرها... اإنها حُتمِّ
 

، فهي تر�ضُّ  يف ج�ضِم الفيلِة ما ُي�ضبُه الُد�ضَّ

َم �ضغرَيها.  املاَء من ُخرطوِمها لتحمِّ



ي�ضتحمُّ �ضغرُي وحيِد القرِن بالطنِي. 

فطبقاُت الطنِي تقوُم بحمايِته

من َل�ضِع احل�رشاِت والُطفيلياِت 

وحتفُظ له رطوبَته. 

ُن الأمُّ الباندا �ضغرَيها بقدَميها الأماميَتني  حت�ضِ

وتلَعُق وليَدها بل�ضاِنها لُتنّظَفه.  



تاأخُذ الأمهاُت �ضغاَرها حتى اإىل 

امِلرحا�ِض. 

فبعَد تغذيِة ِجراِئها، تلَعُق الكلبُة الأمُّ  

وجَه كلِّ َجرٍو، واأذَنيِه وج�ضَمُه، واحداً واحداً. 

تلَعُق ِخ�ّضي�ضًا منطقَة املوؤّخرِة كثرياً.

ُط هذا الت�رشُُّف اجِلراَء العاجَزَة عن التبّوِل  وُين�ضِّ

والتربِّز من تلقاِء نف�ِضها. 



تلَعُق الِقطُط كذلك فرَو 

لت�ض���اعَدها  ُقطيطاِتها 

على التربُِّز.

! يتربَُّز �ضغاُر الطرِي يف الُع�ضِّ

وتاأخ���ُذ اأمُّ الطائِر ه���ذا الرِباَز 

 بِه بعيداً. 
َ
لتمي

وهكذا ل ي�ض���تطيُع املفت�ضون 

َع رائحَة بوِلها وبراِزها.  تتبُّ



حتمي الأمهاُت �ضغاَرها باحتا�ٍض طيلَة 

الوقِت. 

فالبجع���ُة حتر�ُض �ض���غاَرها من املطِر 

اأو ال�ض���م�ِض احلارقِة، بن����رِش جناَحْيها 

على اآخِر مدًى، لأن البجعَة ال�ضغريَة ل 

ت�ض���تطيُع احلياَة يف مثِل هذا الطق�ِض، 

فهي ل تزاُل واهن���ًة ولي�َض لديها كثريٌ 

من الري�ِض.  



حتارُب الِدببُة احليواناِت اخلطرَة 

بب�ضالٍة.  

بينما ُتطارُد الدبُّ الأمُّ املفَتِ�ضني، 

يت�ضلُّق الدبُّ ال�ضغرُي 

�ضجرًة ويختفي.  

قد يهيُم �ِضبُل الأ�ضِد اللعوُب بعيداً 

من دوِن اأن يعرَف اأنُه يف خطٍر! 

وبح���دوِث ه���ذا، مت�ض���ُك اللبوؤُة 

بفِمها،  رقبت���ِه  م���ن  �ض���غرَيها 

وت�ضتعيُدُه يف اأماٍن. 



حينما ي�ضبُح حيواٌن وليٌد يف خطٍر، 

ي الأمُّ بحياِتها لتنِقَذه.  ُت�ضحِّ

ِق!  قد يظهُر املفت�ُض اأماَم �ضغاِر طرِي الِزقزاِق امُلطوَّ

كاأنُه  فجاأًة  يت�رشُّف  ال�ضغرُي  امُلطَوُّق  الِزقزاِق  طائُر 

ل يطرُي، فال يَرى املفت�ضوَن ال�ضغاَر. فيطاردوَن الأمَّ 

فُتجنُِّب �ضغاَرها بط�َض  بدًل منها لكنها تطرُي بعيداً 

تبداأَ  حتى  ال�ضغاِر،  عن  تبتعَد  اإن  وما  املفَتِ�ضني. 

 
ّ
الطرياَن بعيداً عنها. ولو اأبَطاأَت الِفراَر قلياًل، على اأي

حاٍل، لأكَلها املفت�ضون. 



ُيداِوُر النعاُم  ذكوراً واإناثًا اجللو�َض على البي�ِض. 

اأثناَء  البي�ِض  فطريٍة على  ب�ضورٍة  النعاِم  اأنَثى  جتل�ُض 

النهاِر، ويجل�ُض الَذَكُر عليِه لياًل. لي�َض هذا فح�ضب، بل 

يقوُم بحمايِة ال�ضغرِي ويلت�ضُق بجنبِه حتى يكرُبَ فعليًا. 



ي�ضبُح الأُب اأي�ضًا م�ضغوًل.

لدى اآباِء �ضمِك اأبي �ضوكٍة الكثرُي من احُلبِّ ناحيَة �ضغاِرهم.

فهم يكّونون َوْكراً يف البدايِة، ويحر�ُض الأُب البي�َض بنف�ضِه بعدما تتُك الأمُّ 

 اإىل الَوْكِر ويخرُج. يفق�ُض ال�ضمُك 
ُّ
الَوْكَر. يهزّون زعانَفهم ليدخَل املاُء النقي

ال�ضغرُي من البي�ِض، ويحر�ُض الأُب الَوْكَر خم�ضَة اأياٍم اأُخر. 



لو �ضبَح ال�ضمُك ال�ضغرُي حماوًل اخلروَج، 

لَدَفعُه الأُب على العودِة من جديٍد.

وما اإن يكرُبَ ال�ضمُك ال�ضغرُي بدرجٍة كافيةٍ، ي�رشفُه الآباُء بعيداً عن اأوكاِرها. 

ويدوُم هذا مدَة 15 يومًا. ول ياأكُل ال�ضمُك الأُب وهو يحِمي �ضغاَره، في�ضبُح 

ُمنهكًا وهو يرتاُح يف �َضكينٍة جنَب الَوْكِر.



حينما ُت�ضبُح احليواُن الأمُّ م�ضغولًة...   

ذيُل الأِب كاللُّعبِة

ي الأمُّ   عندم�ا مت�ضِ

يهزُّ �ضغاُر  لل�ضيِد، 

احل��ي��وان��اِت ذي��وَل 

اآباِئهم فيطّورون 

مهاراِتهم لل�ضيِد 

بهذِه  يلعبوَن  وهم 

الذيوِل. 



فاحليواُن الأُب مفيٌد للغايِة وَمِرٌح ِللَّعِب معُه.  

يلعُب الغوريال الأُب مع �ضغرِيه الأكرِب  

بينما تن�ضغُل الأمُّ برعايِة ال�ضغاِر حديثي الولدة.ِ  

ل يغ�ضُب الأُب حتى لو لعَب ال�ضغاُر من حولِه  

وتعّمدوا اإحداَث الأَذى. 

فهو اأٌب عطوٌف للغايِة. 



ت�ضاعُد احليواناُت التي تعي�ُض يف 

ها  جماعاٍت اأو قطعاٍن كبريٍة بع�ضَ

البع�ِض يف تربيِة �ضغاِرها. 

فتَعى معظُم اأمهاِت الِفَيلِة �ضغاَرها. 

ال�ضغاِر  رعايِة  على  يقوُم  قد  لكن 

الكباُر اأحيانًا، اأو جّدُة الِفيلِة. 

يف قطيِع الزرائِف، هناَك زرافٌة تعمُل ِجلِّي�ضَة �ضغاٍر. 

�ضغاَر  حوَلها  جتمُع  التي  امُلعلِّمُة  الزرافُة  اأي�ضًا  وهي 

الزرائِف وتقوُم على رعايتها. 

 وتقاتل 
ّ
تتعلُّم الزرائُف كيَف تاأكل، وتفر

وتلعب مع اأ�ضحابها.  



تعي����ضُ 

م���ن  مئ���اٌت 

البطريِق  طي���وِر 

الإمرباطوِر معًا. 

يدوُر اآباُء البطريِق واأمهاُتها 

بحثًا عن الطعاِم ورعايِة �ضغاِرها. 

ُر �ضغاَرها حتَت جناَحْيها وهي ُتدثِّ

ُعها حتى ل ت�رشد بعيداً.  فُتدِفُئها وجُتمِّ



ُز نف�َضُه   بينما يكرُب الوليُد، يجهِّ

روي���داً روي���داً ليعي����ضَ يف الع���امِل 

   .
ِّ
احلقيقي

فدبُّ األ�ضكا ي�ض���طاُد �ضمكًا مع ابنِه 

)الدي�ضم( وهو يف ِجوارِه. 

وهكذا ت�ضاهُد �ضغاُر الدبِّ )الديا�ضُم( 

وتتعلُّم كيفيَة �ضيِد ال�ضمِك.  



 طائ�ضًا، 
ُّ
لو كاَن الثعلُب الُقطبي

لطاَرَدُه اإخوتُه واأخواتُه الكباُر ووّبخوُه 

حتى يتعلَّم كيَف يتعاي�ُض مَع الثعالِب الأُخَرى.

ِقْرَدُة املاكاكي التي تتغذَّى على �رشطاِن البحِر 

يِه كيَف ي�ضيُد  حت�ضُن �ضغرَيها بذراٍع واحدٍة فُتِ

ال�رشطاَن ثم ينزُع عنُه �ضَدَفَته. 

وباملراقبِة، يتعلُّم ال�ضغرُي كيَف ي�ضيُد ال�رشطاَن 

وياأكلُه. 





على ال�ضغرِي اأن يكرُبَ ويتعلَّم العي�َض 

يف العامِل معتمداً على نف�ضِه.   



 حيواٍن، موؤملٌة، �سعبٌة، وحمفوفٌة باملخاطِر. فتتمنى 
ّ

ُة الولدة، بالن�سبِة لأي
ّ
َهم

َ
م

اللِتها. 
ُ

 من �س
َ
 الكثري

َ
 جيداً وُتنتج

َ ُ
احليواناُت من �سغاِرها اأن تكرب

ها لرتبيِة �سغاِرها. 
َ
 نف�س

ُ
�ص

ِّ
هناَك حيواناٌت كثريٌة كالب�رِش، تبذُل ت�سحياٍت وتكر

 
ُ ُ
 اآباوؤها بتغذيِتها تكوُن حممي��ًة ب�سكٍل جيٍد وتكرب

ُ
 احليواناِت التي يق��وم

ُ
�سغ��ار

ة، ثم 
ّ
ي

ّ
 اآلفًا من الذر

ُ
ى. عمومًا، هناَك حيواناٌت كثريٌة  ُتنت��ج

َ
 اأق��و

ُ
فت�سب��ح

 بنف�ِسها. ب��دًل من تغذيِة �سغاِرها القالئِل، 
َ
ّد املخاطر

ُ
ترتُكه��ا لَت�س

يِتها ويكربوا 
ّ
تاأمُل هذه احليواناُت اأن يعي�َص بع�ٌص من ذر

 .
َ
اء

ّ
 واأ�سح

َ
في�سبحوا اأقوياء

تبحُث احليواناُت عن مكاٍن اآمٍن بدرجِة حرارٍة ورطوبٍة 

 مو�سِم التزاوِج. ث��م تقوم ببناء ع�صٍّ اأو حتفر 
َ
�سحيح��ٍة اأثناء

ًة تلُد فيها. 
َ
ر

َ
ج

َ
و

 من احليوانات 
َ
�سّقٍة اأك��رب

َ
احليوان��اُت وا�سعُة البي���صِ ت�سيُد لأجِل الطع��اِم مب

 يف 
َ

 على البي�ِص ليفق�ص
ُ
 الآباء

ُ
ى. ث��م يجل�ص

َ
 واأقو

َ
 بي�سًا اأكرب

َ
الثديي��ة، لكي ت�سع

ُه من حولِه يف ِجراٍب �سغرٍي، كما يحمُل �سمُك   بي�سَ
ُ
اأماٍن. يحمُل العنكبوُت الذئب

ُه من حولِه يف فمِه.   اجلا�سرِب بي�سَ

 
َ
ها فرتًة اأطوَل من الزمِن، لأّن ال�سغار

َ
ى �سغار

َ
 باأثداِئها ترع

ُ
الثديياُت التي ُتطِعم

 قتاَل املفرت�سني اأو �سيَد طعاِمها بنف�ِسها. 
ُ
ل ت�ستطيع

ى 
ّ
 �سغاِر الطيوِر ترتب

َ
ها بنف�ِسها. لكّن معظ��م

َ
 وِدببُة الَك��وال �سغار

ُ
��ي النمور

ّ
ترب

على يِد كلٍّ من الآباِء والأمهاِت. فهم يدورون بحثًا عن الطعاِم ومراقبِة اأولِدهم. 
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 على رعايِة ال�سغاِر بنف�سِه. 
ُ
 يقوم

ُ
وهناَك حيواناٌت مثَل �سمِك اأبي �سوكٍة الأب

 .
َ
ون فيِه ال�سغار

ّ
 يرب

ٌ
لدى �سمِك البحِر الأِب والَكْنغِر الأنَثى ِجراب

 الوقواِق واحٌد 
ُ
ى لرعاي��ِة �سغاِرها. وطائ��ر

َ
ُ حيوان��اٍت اأخر هنال��َك حيوان��اٌت ُتعنيِّ

 عن والَدين حا�سَنني عطوَف��ني لرعايِة �سغاِرها، 
ُّ
منه��ا، حيُث تبحُث الوق��واُق الأم

 عنها. ويف جمتمعاِت النمِل ونحِل الع�سِل، 
ُ
ها ثم تطري �سِّ ُ

ٍم يف ع ها بَتَكتُّ  بي�سَ
ُ
وت�س��ع

ى تنظيَف وتغذيَة الريقاِت. 
َ
ُة الأُخِت الكرب

ّ
َهم

َ
تكوُن م

 بُطرٍق خمتلفٍة لنيِل اأكرِب قدٍر من الطعاِم واحلمايِة من اآباِئها.
ُ
ُف ال�سغار

ّ
يت�رش

 بالطعاِم، 
ُّ
 الأم

ُ
 الطيوِر اأمهاِتها حني جت��وُع، وحينما تعوُد الطائر

ُ
َت�سَت���رشُخ �سغار

 للمناف�س��ِة على َنيِل الطع��اِم. عمومًا، ل 
ُ
 اأعناَقها اأق�سى م��ا ت�ستطيع

ُ
مت��دُّ ال�سغ��ار

 املزيِد 
ُ
 �سغاِرها اإىل الأبِد، فعليها و�سع

َ
 الت�سحياِت نحو

َ
 اآباء الطيوِر تقدمي

ُ
ت�ستطيع

من البي�ِص يف امل�ستقبِل. 

 هذِه 
َ
ها اأو جترب

َ
 الطي��وِر �سغار

ُ
فاإم��ا اأن ترتَك اآباء

�صِّ حنَي تُظ��نُّ اأن الوقَت 
ُ
 على ت��رِك الع

َ
ال�سغ��ار

 نزاٌع 
ُ
قد حاَن. يف عامِل احليواناِت، يقوم

بني الوالدي��ن الّلَذين يريداِن �رشَف 

�سغاِرهما، وال�سغاِر التي 

تري��ُد احلماي��َة والتغذيَة 

من والَديها فرتًة اأطوَل.
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